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Information om verksamheten 
Bolaget utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor baserade på patenterade linjära 
drivdon. Tekniken medför att vi producerar samma ljusmängd som konventionell LED men 
med mindre förluster och utan elektromagnetisk störning. Lamporna är designade med olika 
tekniska finesser anpassade för olika marknadssegment eller applikationsformer. Syftet är att 
kontinuerligt förbättra drivdonets kapacitet och ljuskällornas prestationsförmåga och 
hållbarhet. Bolaget utvecklar också alternativa, enklare system för specifika tillämpningar. 
  
Verksamheten i Sverige startade hösten 2014 då den flyttades från USA där grunden lagts 
med forskning och utveckling. Tillverkning sker i Shanghai, Kina, hos Kingdom Electronics. 
Bolaget har ett tekniksamarbete med partners i Sverige och Kina. Försäljningen sker för 
närvarande i huvudsak genom våra svenska, engelska och tysk/österrikiska distributörer. Vår 
kinesiska tillverkare har sålt belysning till ett par större projekt i Tibet. 
  
De nischmarknader vi fokuserar på är Djurstallar respektive Industri. I alla applikationer är 
’svåra’ och krävande miljöer en fördel. Viktiga men begränsade resurser läggs på 
marknadsföring och försäljning samt teknisk vidareutveckling av våra lampor och system.  

Försäljningen har dock under året inte utvecklats som planerats, delvis p g a tidigare 
tekniska problem som nu är avhjälpta. 
 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 
 

 Bolaget genomförde i början av verksamhetsåret en nyemission som inbringade netto ca 
2,8 Mkr efter emissionskostnader. Efter emissionen har Bolaget 13 071 455 utestående 
aktier och inga utestående optioner. Verksamheten har under året präglats av stor 
återhållsamhet och sänkta kostnader. De löpande kostnaderna (’burn rate’) har hållits 
under 200 kkr per månad. Likviditeten är ansträngd vid räkenskapsårets slut. 

 Försäljningen minskade med ca 40 % jämfört med föregående år och är mycket under 
förväntningarna. Försäljningen i Sverige är dock högre än tidigare år, trots en 
avvaktande marknad vad gäller djurstallar, delvis som en följd av förra årets torka och 
dess finansiella belastning för många jordbruk. Intresset är fortsatt stort och den svenske 
distributören har en stor mängd utestående offerter som han förväntar skall ge 
betydande försäljning de närmaste månaderna. 

 En av de större svenska installationerna av den nya High Bay lampan drabbades av 
störningsproblem, som var svåra att identifiera och som till slut ledde till att dessa 
ersattes av liknande lampor med separata drivdon. De utbytta lamporna kommer att 
kunna användas i mindre installationer. 

 Försäljningen i England har under året avstannat helt, delvis som en följd av tidigare 
tekniska problem med ett antal installationer, vilka dock åtgärdats och kunderna 
gottgjorts. Dessa tekniska problem är nu lösta, utbyteslampor och senare installationer 
har fungerat felfritt. Det återstår att komma överens med den engelske distributören om 
hur dessa kostnader skall regleras. 

 I Tyskland och Österrike har försäljningen varit mycket begränsad. Vår distributör har 
nyligen fått ett par beställningar men kunden önskar senare leverans. Kunderna 
efterfrågar produkter med högre täthetsklassning och accepterar då ett högre pris. 
Bolaget har tagit fram en sådan version som kommer att typgodkännas den närmaste 
tiden. Distributören är fortsatt aktiv på marknaden med ett betydande antal utestående 
offerter och räknar med aktiv försäljning under andra halvåret 2019. 

 Under senare delen av räkenskapsåret har ett samarbete inletts med en potentiell 
distributör i Italien och de första offerterna har lämnats. 
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 Under andra halvåret har bolaget erhållit ca 1 Mkr i offentliga stöd från Vinnova och EU 
Horizon 2020 för att analysera marknadsförutsättningarna och ta fram en 
affärsutvecklingsplan för ett belysningssystem för tunnlar under byggnation med 
smartare funktion för nödbelysning, som Bolaget tidigare utvecklat till prototypstadium. 
Bolaget har gjort dedikerade insatser på inom dessa projekt och gjort godkända 
avrapporteringar. Inom ramen för EU-finansieringen gjordes även en s k fas-2 ansökan 
om EU-stöd för ett genomförande av planerna under två år. Bolagets ansökan klarade 
första granskningen, som eliminerar 90 % av ansökningarna, men EU meddelade i 
början av juni 2019 avslag. Ny ansökan har lämnats in. Utan detta stöd har Bolaget inte 
möjlighet att för närvarande utveckla tekniken och marknaden. 

 Under året sålde Bolaget sin andel av den svenska distributören till dess huvudägare. 
Samtidigt omarbetades och förnyades distributionsavtalet och innehåller bl a vissa 
miniminivåer för fortsatt exklusivitet. 
 

För mera detaljer och bolagets ekonomiska ställning hänvisas dels till tabellen på nästa sida, 
dels till bolagets kommande årsredovisning, som kommer att publiceras inom kort i samband 
med kallelsen till årsstämman. 
 

Väsentlig händelse efter verksamhetsåret 
 
Som framgår ovan är Bolagets finansiella ställning ansträngd. Styrelsen har under våren 
arbetat intensivt med ett par alternativ på samarbeten och strukturella förändringar som 
skulle säkra Bolagets fortsatta verksamhet. Huvudalternativet innebär en stärkt teknisk 
plattform med en breddad produktportfölj, mycket goda utvecklingsmöjligheter och bra tillväxt 
samt goda förutsättningar för stärkt finansiering. Styrelsen räknar med att kunna slutföra och 
offentliggöra detta arbete inom kort. 
 

Årsstämma kommer att hållas 20 augusti, kallelse och underlag kommer att skickas inom 
några veckor. 
 
Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor. 
 

 

 

 

Läs mer på www.uni-lightled.com 
För ytterligare information kontakta: 
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46-70 467 4040; goran.lundgren@uni-lightled.com 
Håkan Fritz, ordf Uni-light, tel +46 70 686 2304; hakan.ae.fritz@gmail.com 
 
A Uni-light LED AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm 
 
Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 09:00 CET. 
  

http://www.uni-lightled.com/
mailto:goran.lundgren@uni-lightled.com
mailto:hakan.ae.fritz@gmail.com
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Förändring i eget kapital 
 

 

 
  

Flerårsöversikt nyckeltal
2018-05-01 -- 

2019-04-30

2017-05-01 -- 

2018-04-30

2016-05-01 -- 

2017-04-30

2018-11-01 -- 

2019-04-30

2017-11-01 -- 

2018-04-30

12 mån 12 mån 12 mån 6 mån 6 mån

Lönsamhet

Nettoomsättning (kr) 1 072 818 1 783 889 1 230 289 249 315 736 603

Rörelseresultat före avskrivningar (kr) -4 639 093 -7 486 945 -10 037 128 -2 769 712 -2 736 812

Avkastning på eget kapital -64,11 -69,58 -77,48 -36,75 -27,64

Kapitalstruktur

Soliditet i % 84,3 91,1 93,75 84,3 91,1

Kassalikviditet 48,94 108,22 95,05 48,94 108,22

Investering/aktivering av utv.kostnader (kr) 0 864 729 1 036 473 0 296 519

Aktiedata

Resultat per aktie (kr) -0,5 -1,1 -3 -0,3 -0,4

Antal aktier 13 071 455 8 512 705 3 717 910 13 071 455 8 512 705

Antal utestående optioner 0 230 000 1 352 393 0 230 000

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 11 151 869 6 115 308 2 034 320 13 071 455 6 115 308

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 11 151 869 6 345 308 4 381 433 13 071 455 6 345 308

Antal aktieägare vid periodens utgång 1 090 900 740 1 090 900

Aktie- Uppskrivnings- Fond för Överkurs- Balanserat Årets

2019-04-30 Kapital fond utveckling fond  resultat resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 2 128 176 8 674 000 1 475 902 19 889 429 -8 909 234 -9 542 943 13 715 330

Nyemission 1 139 688 2 495 313 3 635 001

Emissionskostnader -353 500 -353 500

Årets avsättning fond för utveckling 0 0

Årets upplösning av fond för utveckling -370 215 370 215 0

Årets upplösning av uppskrivningsfond -1 143 824 1 143 824 0

Disposition enligt beslut årsstämma -9 542 943 9 542 943 0

Årets resultat -6 639 792 -6 639 792

Belopp vid årets utgång 3 267 864 7 530 176 1 105 687 22 031 242 -16 938 138 -6 639 792 10 357 039
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Resultaträkning i sammandrag 
 
Belopp i kkr  2018-05-01- 2017-05-01- 
 2019-04-30 2018-04-30 
 
Rörelsen intäkter 
Nettoomsättning 1 073 1 784 
Övriga rörelseintäkter 1 021 84 
Summa rörelsen intäkter 2 094 1 868 
 
Rörelsens kostnader 
Handelsvaror -1 913 -2 914 
Råvaror och förnödenheter 52 -379 
Övriga externa kostnader  -4 089 -4 849 
Personalkostnader  -717 -1 080 
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -1 999 -1 940 
Övriga rörelsekostnader -65 -133 
Summa rörelsens kostnader -8 731 -11 295 
 
Rörelseresultat -6 638 -9 427 
 
Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter -8 -116 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 - 
Summa finansiella poster -2 -116 
 
Resultat efter finansiella poster -6 640 -9 543 
 
Resultat före skatt -6 640 -9 543 
 
 
  
Årets resultat -6 640 -9 543 
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Balansräkning i sammandrag 

Belopp i kkr  2019-04-30 2018-04-30 
 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten  1 171 1 640 
Patent och rättigheter     
      9 893    11 412 
Summa Immateriella anläggningstillgångar 11 064 13 052 
 
Inventarier  25 36 
Andelar i intresseföretag     
   -         20 
 
Summa anläggningstillgångar 11 089 13 107 
 

Omsättningstillgångar 
Varulager mm  

Färdiga varor och handelsvaror 397 772 
Kundfordringar 333 815 
Övriga fordringar 168 123 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 21 
Likvids medel 291 223 
Summa omsättningstillgångar 1 204 1 954 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 12 293 15 061 608 

 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital 
Aktiekapital   3 268 2 128 
Uppskrivningsfond   7 530 8 674 
Fond för utvecklingsutgifter   1 106 1 476 
Överkursfond  22 031 19 889 
Balanserad vinst eller förlust  -16 938 -8 909 
Årets resultat  -6 640 -9 543 
Fritt eget kapital  -1 547 1 437 
 
Summa eget kapital  10 357 13 715 
 

Övriga avsättningar 286 254 
Summa avsättningar 285 254 
 
Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 250 - 
Leverantörsskulder 562 432 
Skulder till intresseföretag 27 27 
Övriga kortfristiga skulder 246 249 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 565 385 
Summa kortfristiga skulder  1 650 1 092 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  12 293  15 062 
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Kassaflödesanalys 
 
 

 
 
 
 

 

2018/2019 2017/2018

Tkr Not maj-april maj-april

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -6 640 -9 543

Avskrivningar 17 1 999 1 940

Övriga ej likviditetspåverkande poster 17 32 54

Kassaflöde från den löpande verksamheten,

före förändring av rörelsekapital -4 609 -7 549

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 

Ökning/minskning av varulager 375 613

Ökning/minskning av Kundfordringar 482 -364

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -39 65

Ökning/minskning av leverantörsskulder 129 124

Ökning/minskning av Kortfristiga skulder 428 144

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 234 -6 967

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -864

Försäljning andelar i intresseföretag 20 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 20 -864

Finansieringsverksamheten

Nyemission 3 282 7 932

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 282 7 932

Periodens kassaflöde 68 101

Likvida medel vid periodens början 223 122

Kursdifferenser i likvida medel 0 0

Likvida medel vid periodens slut 18 291 223


